
Lolla á heima í
Þorlákshöfn og
þar getur hún

stundað
uppáhalds

íþróttina sína
sem er

brimbrettareið.
Lolla er mjög

flink að standa
á brettinu sínu í
stórum öldum.



Trausti er vinur
Lollu. Hann æfir

líka á
brimbretti.

Hann á heima í
næsta húsi við
Lollu og þau

eru bestu vinir.
Þegar Lolla og
Trausti fara á
brimbretti þá
fara foreldrar
þeirra alltaf

með af því það
er hættulegt að

fara einn á
bretti. 



Krissa er á
leiðinni heim úr
skólanum. Hún
þarf að koma

við í búðinni og
þess vegna þarf

hún að vera
með grímu

þegar hún fer
inn í búðina.

 



Lilla vinnur í
búð. Einn

daginn var búið
að vera vont

veður svo
gluggarnir voru

allir skítugir.
Lilla ákvað að

vera með
grímuna þegar

hún var að
þrífa gluggana

í búðinni.



Krakkarnir í 2.
bekk í

Vestmannaeyjum
völdu hvað væri
gaman að hafa

þar. Það sem var
vinsælast var að

setja upp
rússíbana og

bryggju þar sem
hægt væri að

hoppa út í sjó. 



Í garðinum var
eitt stórt tré. Afi

hans Kidda
vissi hvað

Kidda fannst
gaman að róla
svo hann setti 
 dekkjarólu í

tréð.
Þetta var

vinsælasta
rólan í

garðinum.



Siggi elskar að
spila fótbolta.
Þegar hann

verður stór þá
ætlar hann að

verða jafn góður
í fótbolta og

Salah í
Liverpool og

skora jafn mörg
mörk og hann.



Katla er mjög
efnilegur

kylfingur. Hún
æfir þrisvar

sinnum á dag.
Þegar veðrið er
ekki nógu gott til

að vera úti að
æfa þá notar hún

golfhermi til að
æfa sig í.



Golf, golf og
aftur golf er það
eina sem Lalli
vill gera. Hann
ætlar að verða
atvinnumaður í

golfi þegar
hann verður
stór. Þess
vegna æfir

hann eins mikið
og hann getur.



Kristín æfir
körfubolta. Hún
er mjög dugleg

að mæta á
æfingar og á
æfingum þá

leggur hún sig
alla fram.

Kristín er mjög
efnileg. Það

skemmtilegasta
sem Kristín

gerir er að spila
körfubolta. 



Silla elskar að
fara í fótbolta.

Þegar hún
verður stór þá
ætlar hún að

spila með
landsliðinu. Silla
horfir á alla leiki

sem íslensku
landsliðin í

fótboltin spila og
er mjög duglega

að mæta á
æfingar og taka
aukaæfingar.



Árnýju langar
mjög mikið til

að slá
heimsmetið í
að sippa. Hún

æfir sig í marga
klukkutíma á
hverjum degi.
Vonandi nær
hún að slá

heimsmetið.



Siggi býr á
Dalvík. Hann
æfir á skíði.

Siggi fer alltaf í
fjallið þegar hann

er búinn í
skólanum og er
þar þangað til
það er orðið

dimmt. Þá rennir
hann sér heim,

gerir
heimavinnuna og

les.



Ingibjörg er
mikil veiðikona.
Það sem henni

finnst
skemmtilegast
er að sitja við

ána með
veiðistöngina

og bíða eftir að
það bíti á.


